
Cách lấy mẫu phân thử nghiệm 
 Thử Trùng và Thử Thuốc   Trứng và Ký Sinh Trùng  Chất Điện Giải, pH, Mỡ, Porphryins

Quý vị cần  Chúng tôi giao cho quý vị
- Một hộp trống đựng thực

phẩm bằng plastic sạch,
hoặc

- Màng bọc bằng plastic

- Lọ khử trùng để đựng mẫu thử nghiệm
- Lọ đựng mẫu thử có Chất Ổn Định SAF

để bảo toàn mẫu thử
- Que quẹt phân FecalSwab (Copan)
- Một que gỗ
- Túi đựng mẫu có nguy hiểm sinh học

Để lấy mẫu thử nghiệm 
1. Viết tên họ đầy đủ và ngày sinh của quý vị trên mỗi lọ đựng mẫu thử nghiệm. 
2. Tiểu tiện (đi tiểu) trước rồi mới bắt đầu lấy mẫu phân.
3. Lấy một ít phân theo một trong những cách sau đây khi đại tiện (đi cầu):

• Kê một hộp đựng thực phẩm trống bằng plastic bên dưới hậu môn, hoặc
• Trải một ít màng bọc bằng plastic trên thành bồn cầu.

4. Ngay sau khi quý vị lấy mẫu thử nghiệm, hãy bỏ một ít phân vào mỗi lọ
đựng mẫu này:

• Lọ đựng mẫu thử đã khử trùng – Dùng que gỗ lấy một ít
phân. Cho khoảng một thìa canh phân (hoặc cỡ như quả óc
chó) vào lọ đựng.

• Lọ đựng mẫu thử có Chất Ổn Định SAF – Dùng thìa gắn ở
nắp lọ. Cho vào lọ một lượng phân đủ cho chất lỏng trong lọ
dâng lên đến vạch 30 ML line (đường kẻ dấu trên lọ). Đừng cho
vào lọ quá nhiều phân. Dùng thìa khuấy đều phân trong chất
lỏng này.

• Que quẹt phân FecalSwab (Copan) – Nhúng đầu que bọc
bông gòn vào mẫu phân. Hãy chắc chắn là nhúng toàn bộ đầu
bọc bông gòn vào mẫu phân. Đút đầu bọc bông gòn vào ống
đựng. Xoay que để trộn đều mẫu phân với chất lỏng trong ống.
Kê que vào sát ống để bẻ gãy que ở vạch màu đỏ trên.

5. Vặn chặt nắp mỗi lọ.
6. Lắc nhẹ lọ đựng FecalSwab và SAF để trộn đều dung dịch bên trong.
7. Đổ mẫu phân còn lại vào bồn cầu. Bỏ bất cứ thứ gì quý vị đã dùng để lấy

mẫu phân vào một túi ni lông rồi bỏ vào thùng rác.
8. Rửa tay bằng xà bông với nước.
9. Viết ngày giờ lấy mẫu thử trên những lọ đựng mẫu này.
10. Bỏ những lọ đựng mẫu thử vào một bao đựng chất có nguy hiểm sinh học.
11. Giao lại mẫu thử cho phòng thí nghiệm trong vòng 2 giờ.

Cố không để dính nước 
tiểu trong khi lấy mẫu 
phân. 

Đừng lấy mẫu phân từ 
trong bồn cầu. 

Đừng để cho mẫu phân 
dính vào mặt bên trong 
bồn cầu. 

Đừng trút ra hoặc làm đổ 
bất cứ chất lỏng nào 
trong các lọ đựng mẫu 
thử có Chất Ổn Định 
SAF hoặc FecalSwab. 

Không thể đến phòng thí 
nghiệm trong vòng 2 giờ? 

Cất các mẫu thử vào tủ 
lạnh. Giao lại phòng thí 
nghiệm càng sớm càng 
tốt. 
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How to collect a stool sample


